عنوان البحث

االمكانات التشكيلية لتقنيات الواقع اإلفتراضى واإلفادة منھا
فى تصميم المشغولة المعدنية لطالب التربية الفنية
أسم الباحث :د /يحيى مصطفى أحمد محمد
)مدرس أشغال المعادن بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس(

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث :

ﺗﺗﻠﺧص ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺄوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
-ﻛﻳف ﻳﻣﻛن اﻹﻓﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟواﻗﻊ اﻹﻓﺗراﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ ﻟطﻼب اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ.

أﻫداف اﻟﺑﺣث:

 اﻟﻛﺷــف ﻋــن اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﺗﺷــﻛﻳﻠﻳﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟواﻗــﻊ اﻹﻓﺗ ارﺿــﻰ ﻓــﻰ ﺗﺻــﻣﻳم اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻷﺑﻌــﺎداﻟﺛﻼﺛﻳﺔ.
-اﻹﻓﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟواﻗﻊ اﻹﻓﺗراﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ ﻟطﻼب اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ.

أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث :

 ﻳﻌــد اﻟﺑﺣــث ﻣــدﺧﻼً ﺟدﻳــداً ﻟﺗوظﻳــف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣﺎﺳــب ﻓــﻲ ﺗطــوﻳر ﺗــدرﻳس واﺑــداعاﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ.
 ان ﻫ ــذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳ ــﺎت ﺗﺗ ــﻳﺢ اﻟﻔرﺻ ــﺔ ﻟﻠﺗﺟرﻳ ــب ﻟﻠﺗوﺻ ــﻝ إﻟ ــﻰ أﻛﺛ ــر ﻣ ــن ﺗﺻ ــور ﻟﺗﺻ ــﻣﻳم وﺗﻧﻔﻳ ــذ اﻟﻣﺷ ــﻐوﻟﺔاﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ اﻟواﺣدة واﺧﺗﻳﺎر أﻓﺿﻠﻬم ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻔﻌﻠﻲ.

الجانب العملى:
قام الباحث بعرض نماذج مقترحة ،تضمن خطوات تنفيذ حلى معدنية منفذه ببرنامج
) ،(Mayaوھى كالتالى :
النموذج األول:

الخطوة األولى :يتم وضع الصوره المراد تنفيذھا على برنامج )(Maya

الخطوة الثانية :يتم رسم مسطح وتظبيط النقط والخطوط على الشكل

الخطوة الثالثة :يتم تكرار الموتيفة )الوحدة الزخرفية( التى تم تنفيذھا فى الخطوة
السابقه مع دمج النقط مع بعضھا

الخطوة الرابعة :يتم عمل تخانه او سماكه للشكل إلبراز المستويات

الخطوة الخامسة :يتمم تكرار الموتيفة )الوحدة الزخرفية(

الخطوة السادسة :يتم دمج الموتيفات )الوحدة الزخرفية( بعد تكرارھا وعمل انحناء لھا

الخطوة السابعة :يتم وضع اسطوانه مفرغه بداخل الشكل لملء الفراغ

عرض الشكل النھائى

نتائج الدراسة :
تشير نتائج ھذا البحث إلى إمكانية اإلفادة من االمكانات التشكيلية لتقنيات الواقع اإلفتراضى
في تصميم المشغولة المعدنية.
 تتميز تقنيات الواقع اإلفتراضى بقدرتھا على مساعدة المصمم فى إيجاد حلول مبتكرةومميزة ال يمكن الحصول عليھا بطرق التصميم التقليدية المعروفة.
 استخدام الصور المجسمة يؤدي إلى نتائج افضل من حيث إدراك األبعاد واإلحساس بالفراغعن النتائج التي تنتج من استخدام الصور ثنائية اإلبعاد.
 إستخدام تقنيات الواقع اإلفتراضى فى إقتراح تصميمات للمشغولة المعدنية يقلل من الجھدويوفر المال.
 تتيح تقنيات الواقع اإلفتراضى إقتراح متغيرات متعدده فى مرحلة تصميم المشغولةالمعدنية ،مما يتيح فرصة الوصول الى أفضلھا.
 ال يقتصر استخدام الواقع االفتراضي في مجال عرض التصميم على كونه مجرد أداةمتقدمة لحل مشاكل تصميم المشغولة المعدنية وإنما يمتد إلى حل العديد من المشاكل األخرى
وأھمھا المشاكل المتعلقة بخطوات التنفيذ.

التوصيات:
 إجراء بحوث تقوم على تقنيات الواقع اإلفتراضى وربطھا بمجال أشغالالمعادن وذلك لتحقيق الفائدة القصوى منه .
 ان تتم عمليات تصميم المشغوالت المعدنية باالستفادة من تقنيات الواقعاإلفتراضى لتالفى اإلخطاء والحصول على تصور جيد مسبقا ً.
 طرح مشروعات الواقع اإلفتراضى ضمن عمليات تدريس مجال أشغالالمعادن لطالب الفنون .
 التوسع فى الدراسات المتعلقة باالتجاھات الجديدة فى تقنيات الواقعاإلفتراضى فى مجال المشغوالت المعدنية والحلى لما سيكون عليه ھذا العمل
من نفع ومواكبة للتقدم المذھل والمستمر فى ھذا المجال.

